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NATAL Comércio de Rio Preto já começa exibir itens natalinos 
para consumidores nas prateleiras e vitrines. Pág.A4

Espaço de terra 
no quintal ajuda 

reabastecer 
lençol freático

Resgate de animais feridos em 
queimadas cresce 28% este ano

DANO AMBIENTAL

Animal atendido em hospital veterinário com ataduras nas patas devido as queimadas

Tanabi 
estreia na 
“Bezinha” 

neste 
domingo

Cláudio LAHOS

O número de animais res-
gatados pela Polícia Ambiental 
de Rio Preto cresceu 28.9% 
neste ano em comparação ao 
mesmo período do ano pas-
sado. De janeiro a setembro 
deste ano, a corporação res-
gatou 832 animais. Nos nove 
primeiros meses de 2019, 
foram resgatados 645. Muitos 
com ferimentos graves por 
causa do fogo.           Pág.A5

Mãe de Cristiano, 
que faz dupla 

com Zé Neto, cai 
e está na UTI

O cantor Zé Neto, da 
dupla com o sertanejo Cris-
tiano, comunicou na noi-
te desta sexta-feira (16) 
que eles não participariam 
da live “Drive-in na Terra”, 
por conta de um aciden-
te doméstico com a mãe 
do companheiro de palco.
Dona Zenaide Taparo sofreu 
um tombo em casa na ma-
drugada. Recentemente, ela 
realizou uma cirurgia na colu-
na.                         Pág.A4

GPS de celular 
'dedura' 

namorado com 
outras em boate

Uma mulher foi atrás do 
namorado em uma boate em 
Rio Preto, pois identificou que 
ele estava no local através 
do rastreador do celular. O 
fato ocorreu por volta das 2h 
da madrugada deste sábado 
(17).  Ao chegar na boate, 
segundo consta no boletim de 
ocorrência,  a mulher entrou e 
viu o namorado dançando com 
outras mulheres e o caso virou 
pancadaria.                 Pág.A4

A pesquisa para intenção 
de votos para prefeito FLS/
DHoje questionou também a 
qual a avaliação dos governos 
municipal, estadual e fede-

Aprovação de Edinho é maior que 
governos Doria e Bolsonaro

ral, do prefeito Edinho Araújo 
(MDB), João Doria (PSDB) e 
Jair Bolsonaro (sem partido) 
respectivamente. Entre os três 
governos a maior aprovação 

ficou para o prefeito Edinho 
Araújo que tem entre ótima, 
boa e regular 83,5% de pes-
soas que avaliam positiva-
mente sua  gestão. Pág.A3

Câmara aprecia 
sete projetos 
na sessão de 

terça-feira
Os vereadores têm sete 

projetos de lei na pauta de 
votação da próxima sessão na 
terça-feira (20). Dentre eles 
um de autoria do vereador 
José Carlos Marinho (Patriota) 
que altera o artigo 9º da Lei 
13.204 de 25 de junho de 
2019 e amplia de 10 para 
20 anos o prazo do ano de fa-
bricação dos veículos usados 
pelos motoristas de aplicativo. 

                        Pág.A3

Coluna traz dicas para comprar na Black Friday
Pág. A6

Financiamento 
de moto vira 
denúncia de 
estelionato

Uma dona de casa de 32 
anos, moradora do Bairro 
Jardim Nunes em Rio Preto, 
procurou a Central de Fla-
grantes para registrar boletim 
de ocorrência na tarde desta 
sexta-feira (16) alegando ter 
sido vítima de estelionato por 
parte de uma financiadora. A 
financiadora informou a vítima 
que o número que ela entrou 
em contato não eram da em-
presa.                     Pág.A4

PEREGRINAR O Templo da Boa Vontade (TBV) convida para 
uma nova forma de peregrinar: de casa.                    Pág.A8
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Guilherme BATISTA
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ARTIGO

Como planejar a contabilidade para 2021?
Os próximos meses serão 

decisivos para as empresas 
brasileiras. É hora de tomar 
coragem, encarar os números 
de 2020 e fazer os ajustes ne-
cessários para dar a volta por 
cima no próximo ano. Faltando 
pouco mais de três meses para 
o fim do ano, é hora de começar 
a planejar. Mas, a dúvida de 
vários empresários é por onde 
começar? Neste artigo, vamos 
falar sobre como planejar a 
contabilidade para 2021. 

O ano de 2020 definitiva-
mente não tem sido fácil para 
milhões de pessoas. A pande-
mia do coronavírus afetou a 
rotina e impactou gravemente 
a vida financeira das empresas. 
Se por um lado tivemos merca-
dos sendo aquecidos, por vários 
outros encontramos a retração. 
Então, para o novo normal, é 
necessária a reinvenção dos 
negócios e um grande estudo de 
viabilidade – e esse estudo deve 
estar calçado nos números para 
que as decisões que afetam o 
caixa da empresa sejam toma-
das de forma mais assertiva.  
E é exatamente aí que entra a 
contabilidade.

Ao contrário do que muitos 
pensam, que a função do con-
tador é cumprir as obrigações 
com o fisco, realizar as ques-
tões burocráticas e calcular 

impostos, o contador tem dados 
extremamente relevantes sobre 
gestão de empresas. O serviço 
contábil gera informação, que, 
com avaliação e análise, é pos-
sível demonstrar a aplicação de 
natureza econômica, financeira, 
física e em alguns casos até pro-
dutiva de uma empresa. Assim, 
ao pensar no futuro dos negó-
cios, ter o apoio de um contador 
consultor faz todo sentido.

O primeiro passo para iniciar 
o planejamento da contabilidade 
do próximo ano é fazer um ba-
lanço comparativo com 2019. 
Sabemos que este ano ainda 
não terminou, mas trace uma 
projeção realista para os próxi-
mos meses. Reúna as equipes 
das principais áreas ligadas à 
gestão, a começar pela contabi-
lidade, e compile relatórios que 
permitam à liderança ter uma 
visão completa sobre o histórico 
da empresa. 

Costumo dizer que o conta-
dor é o profissional mais próximo 
do empresário no que diz respei-
to à gestão. É ele quem conhece 
a legislação no modo prático, 
os processos necessários e os 
meios para tornar os desejos da 
liderança em realidade. Por isso, 
essa relação precisa ser de mui-
ta troca e confiança. É preciso 
desmistificar a ideia equivocada 
de que o contador não tem mui-
to agregar ou que seu papel seja 
meramente burocrático ou gera-

Regina FERNANDES dor de impostos. Pelo contrário: 
é ele quem saberá organizar as 
estruturas internas e externas 
para manter a saúde do negócio 
sempre em dia — muitas vezes, 
encontrando maneiras até de 
economizar. 

Por exemplo: imagine que 
sua empresa está classificada no 
Lucro Real. Porém, a pandemia 
teve efeitos devastadores no 
seu negócio e não houve outra 
alternativa a não ser demitir 
boa parte dos funcionários. Os 
meses foram passando e, hoje, 
você vê que, realmente, não há 
necessidade de reestruturar a 
equipe. Com tecnologia e re-
forço da cultura organizacional, 
foi possível rever as operações 
e com isso reduzir custos e au-
mentar a lucratividade. Portanto, 
pode ser que manter-se no Lucro 
Real no próximo ano não seja tão 
interessante, faz sentido rever o 
regime tributário, fazer cálculos 
e até a partir dos números definir 
metas de vendas. 

Se uma empresa do Lucro 
Presumido, por outro lado, con-
tratou muito durante a pandemia 
e pretende manter o quadro de 
funcionários para o próximo ano, 
é mais interessante enquadrá-la 
no Simples Nacional, que terá 
um menor impacto na folha de 
pagamento, ou ainda se a sua 
atividade permite a desoneração 
da folha de pagamentos, tudo 
isso são decisões que impactam 

diretamente o caixa da empre-
sa e o contador consultor tem 
condição de auxiliar quando 
conhece a estratégia e planos 
da empresa.

Toda essa análise requer 
inteligência, seja de uma consul-
toria ou um contador consultivo. 
É um trabalho que vai além de 
analisar números e emitir guias 
de pagamento: trata-se de 
entender, junto ao empresário, 
qual a estratégia do negócio dele 
para 2021 e como é possível oti-
mizar os gastos e investimentos. 
Qual o plano de crescimento e 
as metas de expansão ou retra-
ção do negócio? Qual a melhor 
região para estar? Qual tipo de 
cliente ele deseja buscar? Olhar 
para todas essas questões ajuda 
a definir o modelo de gestão 
contábil. 

Por fim, é fundamental que 
o contador da empresa seja 
um profissional atualizado e 
multidisciplinar. Há vários fa-
tores que podem influenciar 
uma empresa – a exemplo da 
recente alteração das regras de 
recolhimento do ISS (Imposto 
Sobre Serviços). Estar atendo às 
mudanças de cenário garantirá a 
segurança que o negócio precisa 
para crescer em 2021. 

Regina Fernandes é perita 
contábil, trainer em gestão, 
mentora e responsável téc-
nica da Capital Social.

Divulgação

POESIA ARTIGO

“Meu  amor  para  com  Laelva”  -  G

- “Foste  tu,  então---
- “--- O  atirador!
- “Ví  com  apreensão
- “Teu  feito  sobre  o  animal,
- “O  alce  fugiu
- “E  me  alegrei,
- “Anelei
- “Que  a  caça  fosse  abolida
- “E  uma  lei  atribuída
- “À  homens  perversos

- “Se  tiveste  morto,  ao  
animal---

- “--- Eu  castigar-te-ia,
- “Ò  irracional---
- “--- Tentareis
- “Repetir  o  feito
- “Como  irredutível  és!
- “Contudo,  algum  revés
- “Em  tua  cabeça---
- “---Esclareça
- “Teus  impulsos
- “Tais  palavras,  ó  amável  

dama,
- “A  mim,  comoveram,
- “O  homem  é  mau,  en-

tretanto,  ama,
- “Vida,  animais---
- “--- A  natureza
- “Parece  esporte,
- “No  qual  sou  forte,
- “Caço  para  desengonçar
- “E  afastar
- “Ao  tédio

- “Reprovas  meus  atos,
- “É  compreensivo!
- “Possúo  costumes  nada  

pacatos---
- “--- Pessoas  como  eu,
- “Irritam-te,
- “Creio  não  ser  companhia  

decente---
- “--- Assim,  imediatamente,
- “Voltarei  “para  trás”
- “Mas,
- “Compreenda  meu  pro-

blema
- “Laelva  se  surpreendeu
- “Mas
- “Permaneceu
- “Sua  opinião,
- “A  mostrar  altivez,
- “Irredutibilidade!
- “Tal  lealdade
- “No  caráter  e  rosto,
- “Deve  ter  posto,
- “Senso,   no  aventureiro
Pois,  o  estranho  aperce-

beu-se
Estar  “erradíssimo”!
Arrefeceu-se
Sua  indomitez,
Humilde!
A  admitir  sua  derrota,
Em  tal  rota
Encontraria  dissabores,
Dores!
Como  lazer
A  tensão  acumulada
No  cérebro

E  entalada---
--- Dizia-lhe ter  a  jovem,  

razões!
E  ele,  vil,  desprezível---
--- A  eliminar  indefesos  

animais
Os  quais,
Por  liberdade,  anseiam,
   E  semeiam
 Vida  e  paz                                                     
  - “Senhor!
- “Em  quê,  pensais?!                  
 - “Teu  penhor
  - “Manterás---   
  “--- Destruindo  fauna                      
  - “Há  outras  modalidades
   -“Com  igualdades
   - “De  condições
-“E  emoções  
-“Menos  ingratas
-“Abates  animais
-“Transformando-os  em  

alimentações, 
-“Coisas  substanciais
    - “À  saúde!
    - “Um  modo de  viver
    -“Repleto!
    - “Exceto---
 “--- Para  animarias!                                                                                                                                 
 -“Sincronias
    - “Da  natureza
    6/6/1977 -  21/9/1989
    À  5/10/1989
     E  agosto  de  1996
      Sderlon  Scarin
 O  poema  prossegue

Sderlon  SCARIN

Ciência: legado inexorável 
da Pandemia

Nem a mais pessimista das 
previsões poderia sugerir um ano 
tão atípico. Embora seja possível 
argumentar a favor de alertas como 
o de Bill Gates, feito há 5 anos, e 
análises como a de Nassin Taleb, 
contestando o rótulo de imponde-
rável, a verdade é que ninguém 
imaginaria a profundidade das mu-
danças impostas pela COVID-19.

Neste contexto, o assombroso 
número de mais de 1 milhão de 
óbitos atesta resultado amplamen-
te negativo. Ainda que a escalada 
diária dos números, por vezes, 
pareça tentar relativizar o impacto 
de uma vida, esta será a principal 
e mais dolorosa lembrança da 
pandemia.

Além disso e à medida que 
se inicia período de flexibilização 
do fluxo de pessoas, é inevitável 
lembrar dos longos períodos em 
quarentena. O isolamento social 
imposto na tentativa de diminuir a 
velocidade de propagação do vírus 
teve pico de 63% da população e 
nos manteve afastados de pesso-
as queridas e de hábitos outrora 
inquestionáveis. Economicamente, 
o impacto era inevitável: no Brasil, 
mais de 700 mil empresas fecha-
ram as portas e o último trimestre 
apresentou tombo histórico de 
9,7% no PIB. Podemos enumerar, 
também, as crianças tanto tempo 

longe da escola, o aumento do de-
semprego...enfim, a lista é extensa.

Entretanto, sem a menor in-
tenção de mostrar um copo meio 
cheio – quando se perdem vidas, 
o vazio impera – apresenta-se a 
oportunidade de observarmos o 
legado colateral otimista exposto 
pela pandemia: a valorização da 
ciência. Desde o primeiro caso, ela 
foi crucial para elucidar o agente 
causador da COVID-19. Somente 
por meio do sequenciamento ge-
nético nos foi permitido identificar 
o coronavírus, posteriormente cha-
mado de Sars-CoV-2. Em seguida, 
talvez ofuscada pela disseminação 
das dúvidas ante o desconhecido, 
pouco crédito foi dado à ciência 
quando abordagens diagnósticas, 
como os testes moleculares e 
os sorológicos, começaram a ser 
apresentadas. Neste sentido, a 
pesquisa e desenvolvimento em 
diversas empresas e instituições 
possibilitaram a sadia diversidade 
de soluções disponíveis.

Se a prática da ciência, de 
maneira contínua, tem permitido 
o vital aumento de possibilidades 
diagnósticas, o conhecimento por 
trás das vacinas segue o mesmo 
curso. Se nem as mais estudiosas e 
experientes autoridades no assunto 
concordam entre si sobre quando 
uma vacina estará disponível (e 
acessível) no país, existem apenas 
duas certezas sobre o tema: ela 

chegará e será graças à ciência.
Esta tem sido mais uma dentre 

as incontáveis mudanças em nos-
so cotidiano: estamos todos mais 
conectados e próximos à ciência, 
tentando entender, por meio dela, 
o que acontece. De acordo com 
pesquisa recente do Ibope, 58% 
dos brasileiros acreditam que a 
ciência será mais valorizada após 
a pandemia. Já o Google mostra 
que buscas pelo termo “artigo 
científico” tiveram salto de 67% 
na comparação com o mesmo 
período do ano anterior. Institui-
ções de pesquisa, empresas de 
diagnóstico e produtores de vacina 
tiveram relevância ampliada para 
a sociedade.

Em meio a uma conjuntura 
predominantemente negativa, 
nasceu o que podemos chamar 
de Momento Pró-Ciência. Um 
período potencialmente transfor-
mador de seu protagonismo, cujos 
impactos podem moldar o futuro. 
A importância dada à ciência e a 
velocidade de resposta a futuros 
novos surtos serão diretamente 
proporcionais. O momento vai 
passar, mas tais reflexões talvez 
concentrem a herança mais im-
portante deixada pela COVID-19.

*Nicolas Marchon é execu-
tivo sênior de marketing para 
a América Latina da Thermo 
Fisher Scientific.

Nicolas MARCHON 

ARTIGO Outubro Rosa: confira os direitos da mulher com câncer

A mulher surpreendida com 
neoplasia maligna enfrenta nor-
malmente um momento de mui-
ta incerteza e dúvida. Porém, 
é importante ter ciência que a 
legislação brasileira (municipal, 
estadual e federal), vem evoluin-
do gradualmente com o objetivo 
de dar maiores garantias e segu-
rança para a paciente que iniciará 
o tratamento.

Por isso, é bom ter conheci-
mento dos direitos dessas pesso-
as, dividindo o processo em três 
fases: diagnóstico, tratamento e 
recuperação.

Inicialmente, o artigo 473 da 
CLT, inciso XII autoriza ausência 
de até três dias, a cada doze me-
ses de trabalho, para a realização 
de exames preventivos de câncer. 

O empregado, que está sob o 
regime celetista, deve comprovar 
a ausência apresentando deter-
minação médica ou documento 
equivalente para a realização do 
exame.

“Destaco que há legislação 
que garante a agilidade de re-
alização do exame em caso de 
suspeita da doença. A Lei n° 
13.896/19, garante às pacientes 
do Sistema Único de Saúde (SUS) 
o direito à realização de exames 
no prazo máximo de trinta dias”, 
explica Cássio Faeddo, professor 
e sócio da Faeddo Sociedade de 
Advogados.

Na fase do tratamento, com o 
diagnóstico positivo, uma das pri-
meiras medidas práticas deve ser 
o saque de FGTS e PIS para ga-
rantir o pagamento de despesas.

“Sessenta dias é o prazo da 

Lei 12.732/12, que garante às 
pacientes com câncer o início 
do tratamento, após a inclusão 
da doença em seu prontuário, 
no Sistema Único de Saúde. 
Quanto aos medicamentos, deve 
ser verificado junto aos SUS a 
atualização da lista sugerida para 
tratamento do câncer e no caso 
de negativa do órgão, a mulher 
pode acionar o Judiciário”, com-
pleta Faeddo.

Os benefícios previdenciários 
(auxílio por incapacidade tempo-
rária e aposentadoria por inca-
pacidade permanente) somente 
serão assegurados desde que 
haja condição da segurada, ou 
seja, que a mulher contribua ao 
INSS. No caso de neoplasia ma-
ligna não necessita de carência 
de recolhimento.

“Há lei que isenta o paga-

mento de imposto de renda das 
aposentadas e pensionistas do 
INSS no caso de câncer. Isenção 
de ICMS e IPI para a compra de 
veículos especiais no caso de 
sequelas decorrentes da doença 
também podem ser solicitados”, 
diz Cássio.

Pessoas em tratamento devem 
certificar-se, especialmente junto 
ao munício, se podem ser contem-
pladas com transporte gratuito, 
isenção de IPTU ou outros direitos 
decorrentes de leis municipais.

Deve-se ficar atenta também 
às cláusulas de seguro que por 
ventura tenham firmado, bem 
como seguro de sistema de fi-
nanciamento imobiliário, especial-
mente em caso de incapacidade 
permanente, porque em muitos 
seguros pode constar cláusula de 
abatimento ou quitação do imóvel.

Cássio FAEDDO
Divulgação

“É importante citar a Lei 
13.770/18, que trata como di-
reito da paciente, a cirurgia plás-
tica reconstrutiva da mama em 
casos de mutilação decorrente 
de tratamento de câncer”, frisa o 
advogado.

Por fim, vale mencionar que 
ainda não existe lei que garanta 
estabilidade no emprego, em que 
pese a existência de projetos de lei 
nesse sentido. Existe entendimen-
to da Justiça do Trabalho, exposto 
na Súmula 443 do Tribunal Supe-
rior do Trabalho, que presume dis-
criminatória a dispensa sem justa 
causa da empregada acometida 
de neoplasia maligna.

Cássio Faeddo - Sócio da 
Faeddo Sociedade de Advoga-
dos. Graduado em Direito pela 
Universidade Paulista (1994). 
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Tenebroso
Assim que falta água na torneira, o Semae é o mais lem-

brado pela população. Só que tem um pormenor que foge a 
intervenção da autarquia: a falta de água no lençol freático, 
responsável pelo abastecimento de 250 mil habitantes e tam-
bém o baixo nível da represa que afeta 180 mil pessoas, como 
informa o superintendente Nicanor Batista Júnior (foto). Quando 
a água rebaixa durante estiagem prolongada, não tem nada 
que a autarquia possa fazer. Um detalhe que chama a atenção 
é a impermeabilização do solo feita de forma sistemática pela 
maioria da população. Ninguém quer ver um cantinho de terra 
no seu quintal e tudo é concretado. Se não tem áreas de terra 
para a água da chuva penetrar, como que o lençol freático será 
reabastecido? Com o solo impermeabilizado, a água da chuva 
vai embora para os leitos dos córregos e rios. Diante dessa 
situação crítica, cada um tem de rever suas ações para que o 
futuro não seja tenebroso!

Impermeabilizar
Ainda em relação ao 

problema do desabasteci-
mento de água de bairros da 
cidade por causa da longa 
estiagem, Nicanor Batista 
Júnior disse que o processo 
de urbanização agiliza a 
impermeabilização do solo, 
que também traz consequ-
ências ao setor de abaste-
cimento. “Reduz a recarga 
do lençol freático superior, 
que abastece as nascentes 
e o aquífero Bauru”, diz. 
Para a população obter 
resultado rápido, portanto, 
só uma chuva consistente 
para reabastecer a Represa 
Municipal e também evitar 
o colapso no lençol freático.

Abusos
Projeto do deputado José Airton Félix Cirilo (PT-CE) altera o 

Código Brasileiro de Telecomunicações para impedir dirigentes 
religiosos beneficiados com isenção de impostos de serem donos, 
controladores ou diretores de emissoras de rádio. O texto tramita 
na Câmara dos Deputados. Atualmente, essa proibição já se apli-
ca a quem esteja no gozo de imunidade parlamentar (vereadores, 
deputados, senadores) ou de foro especial (presidente, governa-
dores, prefeitos, ministros, membros do Judiciário). O deputado 
defende a vedação para dirigentes religiosos por considerar que 
eles já exercem grande influência na sociedade. “Devido à im-
portância que suas palavras exercem na sociedade, há que se 
considerar que interesses políticos, fiscais e até mesmo pessoais 
podem se sobressair sobre a verdadeira função de dirigentes dos 
veículos de radiodifusão”, afirma Cirilo. A proposta do deputado 
é importante para acabar com os abusos de religiosos que usam 
desse artifício para pedir dinheiro aos fiéis.

Ditado
Existe um velho ditado 

que diz que, de médico e 
louco, todo mundo tem um 
pouco. Nas eleições, o ditado 
ganha uma nova versão: de 
marqueteiro, todos enden-
tem e deixam os candidatos 
loucos. Para corrigir a versão 
dos marqueteiros, existem as 
pesquisas sérias para orien-
tar os candidatos, mesmo 
que a realidade seja dura. 
É isso que mostrou a son-
dagem do jornal DHoje em 
parceria com o FLS Pesquisa. 
O desempenho pífio mexe 
com o ego dos postulantes 
ao cargo de prefeito, porém, 
não tem como contestar da-
dos científicos. 

Votos válidos
A pesquisa com intenção 

de votos divulgada pelo jor-
nal DHoje/FLS na edição da 
última sexta-feira, apontou 
que o prefeito Edinho Araújo 
(MDB) teria hoje 57,1% dos 
votos válidos. Os adversários 
Coronel Helena (Republica-
nos), 15,5%; Marco Rillo 
(PSOL), 10,7%, Paulo Bas-
san (PRTB), 4,3%; Carlos 
Arnaldo (PDT), 3,1%; Marco 
Casale (PSL), 2,6%; Rogério 
Vinicius (DC), 2,4%; Filipe 
Marchesoni (Novo), 1,9%; 
Celi Regina (PT), 1,7%, e 
Carlos Alexandre (PCdoB), 
0,7%. Os nove concorrentes, 
juntos, teriam 42,9% dos 
votos válidos.

Limpa
O presidente do MDB, 

Pedro Nimer, disse que a 
campanha de Edinho Araújo 
(MDB), na disputa pela ree-
leição, está sendo embasada 
no que o prefeito realizou 
durante o seu mandato, 
que começou em janeiro de 
2017. “É uma campanha 
limpa”, diz, em resposta aos 
adversários que têm feito crí-
ticas ao governo. Nimer frisou 
ainda que isso só é possível 
porque o governo executou 
obras importantes no setor 
da mobilidade urbana, de 
saneamento básico e na área 
da saúde. “O governo tem o 
que mostrar no programa na 
televisão”, frisou.  

Consolidados
Com base no percentual 

de votos válidos, se as elei-
ções fossem hoje, Edinho 
Araújo (MDB) seria reeleito 
no primeiro turno, no dia 15 
de novembro. Agora, como 
faltam 29 dias para as elei-
ções, os números deverão 
sofrer alterações, inclusive, 
podendo ampliar a vanta-
gem do emedebista sobre 
os demais concorrentes, ou 
reduzir o percentual que até 
a conclusão da sondagem 
era de 14,2%. Um ponto 
que conspira a favor do 
emedebista, é que 57,9% 
dos eleitores entrevistados 
afirmaram que seus votos já 
estão consolidados.

Urgência
Os trabalhos da comissão 

da PEC da prisão em segun-
da instância estão suspensos 
em razão da pandemia. Os 
deputados dizem que o em-
pecilho formal a ser vencido 
é a resolução que impede o 
funcionamento de qualquer 
comissão. Eles esperam 
chegar a um acordo com 
o presidente da Câmara 
Rodrigo Maia (DEM-RJ) e 
com os líderes partidários. 
O grupo vai pedir aos líderes 
que aprovem somente a 
instalação dessa comissão. 
Na terça-feira, o grupo de-
putados vai pedir a inclusão 
da proposta para ser votado 
pelo plenário da Câmara.

Doria tem menor aprovação 
que Edinho e Bolsonaro

A pesquisa para intenção 
de votos para prefeito FLS/
DHoje questionou também a 
qual a avaliação dos governos 
municipal, estadual e federal, 
do prefeito Edinho Araújo 
(MDB), João Doria (PSDB) e 
Jair Bolsonaro (sem partido) 
respectivamente. Entre os três 
governos a menor aprovação 

ficou para o governador João 
Doria que tem entre ótima, boa 
e regular 57,1% de pessoas 
que avaliam positivamente 
sua administração, por outro 
lado os que a acham ruim e 
péssima somam 36,1% os que 
não sabem 6,8%.

Com maior aprovação está 
o governo municipal do prefeito 
Edinho Araújo com 83,5% de 
ótimo, bom e regular, péssimo 

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Câmara analisa sete projetos na terça

Os vereadores têm sete 
projetos de lei na pauta de 
votação da próxima sessão na 
terça-feira (20). 

Dentre eles um de autoria 
do vereador José Carlos Mari-
nho (Patriota) que terá seu mé-
rito votado o mesmo que altera 
o artigo 9º da Lei 13.204 de 
25 de junho de 2019 e amplia 
de 10 para 20 anos o prazo do 
ano de fabricação dos veículos 
usados pelos motoristas de 
aplicativo. 

Feiras temporárias – o pro-
jeto do vereador Jorge Menezes 
(PSD) que dispõe sobre o licen-
ciamento de atividades econô-
micas temporárias como feiras 
e exposições que venham a se 
instalar na cidade. A proposta 
que terá seu mérito votado, 
dentre as mudanças propostas 
o vereador reduz de 90 para 30 
dias de antecedência o prazo 
para os organizadores infor-
marem ao órgãos competentes 
sobre a realização da atividade.

Volta às aulas – apesar de 
a Prefeitura já ter decidido que 

da Orquestra Sinfônica de São 
José do Rio Preto e outro de 
autoria do vereador Renato 
Pupo (PSDB) que institui e 
inclui no Calendário Oficial 
de Eventos do Município Rio 
Preto, a virada animal, a ser 
comemorado anualmente em 
04 de outubro.

E no mérito volta à pauta 
o projeto que dispõe sobre a 
proibição, em Rio Preto, de 
aquisição ou estoque, por Fer-
ros-Velhos e outros similares 
de próprios públicos. 

Restrição – por causa 
da quarentena imposta pela 
pandemia a participação para 
acompanhar as sessões pre-
sencialmente continuam sus-
pensa e com isso a população 
poder ser acompanhada pela 
TV Câmara no canal 4 da NET 
ou 28.2 canal aberto ou pelo 
106,7 FM na Rádio Educativa. 
A sessão começa as 17 horas.

Sérgio SAMPAIO

Sérgio SAMPAIO

SESSÃO

AVALIAÇÃO 

e ruim somam 14,2% e 2,3% 
que não souberam responder. 
O presidente Bolsonaro é 
avaliado como ótimo, bom e 
regular por 67,5% dos eleito-
res, péssimo ou ruim totalizam 
30,9% e não sabem 1,6%. 

Em segundo lugar no que 
diz respeito à aprovação está 
governo do presidente da Re-
pública, Jair Bolsonaro com 
30,9% de ruim e péssimo, 

mas a seu foram tem uma 
avaliação positiva nos que 
acham o governo dele ótimo 
ou bom somando 45,1%, os 
que acham regular somam 
22,4% e os que não sabem 
1,6%. A pesquisa tem mar-
gem de erro de 4% para mais 
ou para menos, com intervalo 
de confiança 95,5% e foi re-
gistrada na Justiça Eleitoral: 
SP-05468/2020.

as aulas para os alunos do 
ensino infantil e fundamental I 
não voltam de forma presencial 
este ano, projeto do vereador 
Jean Dornelas (MDB) que terá 
seu mérito votado nesta terça 
dispõe sobre a faculdade dos 
pais ou responsáveis legais pe-
los alunos, ao retorno as aulas 
presenciais na Rede Pública de 
Ensino de Rio Preto. O projeto 
pode resguardar os alunos do 
Fundamental II alunos do 6º ao 
9º anos que ainda não tiveram 
decisão anunciada pela admi-
nistração municipal. 

Segurança – em primeira 
votação projeto do vereador 
Celso Luiz Peixão (MDB) quer 
proibir que aconteça o abas-
tecimento dos tanques dos 
postos de combustível por 
meio de caminhões e carretas 
durante horários que os postos 
estejam realizando atendimen-
to a consumidores. 

Outros três projetos tam-
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O cantor Zé Neto, da du-
pla com o sertanejo Cristia-
no, comunicou na noite desta 
sexta-feira (16) que eles não 
participariam da live “Drive-in 
na Terra”, por conta de um aci-
dente doméstico com a mãe do 
companheiro de palco.

Dona Zenaide Taparo sofreu 
um tombo em casa na ma-
drugada. Recentemente, ela 
realizou uma cirurgia na coluna. 
Em vídeo publicado nas redes 

Janaína PEREIRA 
janaina.pereira@dhoje.com.br

Divulgação

sociais, o cantor Zé Neto pediu 
orações aos fãs para a mãe do 
parceiro.

A mãe de Cristiano ainda 
sofreu uma parada cardíaca. 
Ela segue internada na Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI), em 
hospital da cidade. No instagram 
oficial da dupla foi postado um 
comunicado oficial sobre o adia-
mento da live para este domingo 
(18) com as cantoras Maiara e 
Maraisa.

Os cantores, que estavam em 
Goiâ nia, retornaram para Rio Pre-
to para prestar suporte à  famí lia.

CANTORES PEDEM ORAÇÃO
Mãe de Cristiano, da dulpa com Zé Neto, 
sofre acidente doméstico e está internada

Dona Zenaide Taparo, com Zé Neto e Cristiano, sofreu 
acidente doméstico e está internada

Motorista de caminhão 
de frigorífico é 

flagrado bêbado

Policiais Militares em pa-
trulhamento por volta das 
23h45 desta sexta-feira (16) 
na Rodovia Washington Luiz 
identificaram um caminhão 
em atitude suspeita, tran-
sitando de uma faixa para 
outra em zig zag, impedindo 
que outros veículos o ultra-
passasse.

Abordado, o condutor do 
veículo apresentou sinais de 
embriaguez e se encontrava 
bastante alterado. No interior 
do veículo os policiais encon-
traram duas latas de cerveja, 
e o motorista foi conduzido a 
fazer o teste do bafômetro.

O motorista foi conduzido 
a Central de Flagrantes para 
registro da ocorrência por 
apresentar risco  de causar 
acidente grave de trânsito. O 
veículo era da empresa em 
que trabalha, um frigorífico.

Já na Central de Flagran-
tes, o motorista se encontrava 
desinquieto e falava em voz 
alta aos policiais para que o 
“prendesse logo”. Ele foi en-
caminhado a uma outra sala 
do Plantão Policial por estar 
incomodando, e pediu que 
queria usar o banheiro.

Os policiais precisaram 
usar a força e algemar o mo-
torista. Diante dos fatos, foi 
decretado prisão em flagrante.

GPS de celular ‘dedura’ 
namorado em boate com outras

Uma mulher foi atrás do 
namorado em uma boate em 
Rio Preto, pois identificou que 
ele estava no local através 
do rastreador do celular. O 
fato ocorreu por volta das 2h 
da madrugada deste sábado 
(17).  Ao chegar na boate, 
segundo consta no boletim de 
ocorrência,  a mulher entrou 
e viu o namorado dançando 
com outras mulheres o que a 
deixou com ciúmes.

A mulher se aproximou e 
agrediu as moças que esta-

vam com o namorado dela. 
As vítimas revidaram as agres-
sões da mulher e se formou a 
confusão.

Funcionários da boate pre-
cisaram intervir e separá-las, 
que ocasionou tumulto no 
local. No meio da confusão, 
os envolvidos sofreram lesão 
corporal e segundo o boletim 
de ocorrência, foi constatado 
que o veículo um do namorado 
estava estacionado na via públi-
ca e havia sido danificado onde 
foi quebrado o vidro traseiro. O 
caso foi registrado na Central de 
Flagrantes como lesão corporal.

Financiamento 
de moto vira 

caso de polícia
Uma dona de casa de 32 

anos, moradora do Bairro Jar-
dim Nunes em Rio Preto, procu-
rou a Central de Flagrantes para 
registrar boletim de ocorrência 
na tarde desta sexta-feira (16) 
alegando ter sido vítima de 
estelionato por parte de uma 
financiadora.

Segundo consta no boletim 
de ocorrência, a vítima infor-
mou que possui um financia-
mento de uma moto. A mulher 
relata que tinha interesse em 
pagar algumas parcelas do 
financiamento e entrou em 
contato com a financiadora 
para obter descontos.

A vítima informou que na 
primeira vez quitou dezoito 
parcelas, recebendo três bole-
tos, sendo  dois em valores de 

R$1 mil e R$1.600, restando 
apenas cinco parcelas para 
quitar todo o financiamento. 
Ao entrar em contato pelo 
whatsapp com a empresa que 
fez o financiamento do veículo, 
a mulher contou na Central de 
Flagrantes que verificou junto 
a financiadora que as parcelas 
pagas não haviam sido quitadas 
e continua com os débitos em 
aberto.

A financiadora informou a 
vítima que o número que ela 
entrou em contato não eram da 
empresa, mas a mulher afirma 
que o número de telefone e 
e-mail estão fixados na no infor-
mativo na entrada da empresa, 
que se encontra fechada devido 
a pandemia.

A dona de casa, afirmou 
ainda que abriu um protocolo 
de reclamação contra a finan-
ciadora e aguarda conclusão.

RIO PRETO

Janaína PEREIRA 
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Comércio já exibe itens 
de Natal nas prateleiras

O mês de outubro ainda 
não chegou ao fim, mas já é 
possível ver algumas lojas no 
centro de Rio Preto começan-
do a ser decoradas com itens 
natalinos. Os comerciantes re-
solveram aproveitar que alguns 
clientes preferiram antecipar as 
compras para evitar aglome-
rações devido à pandemia do 
Coronavírus para alavancar as 
vendas de final de ano.

Nem bem passou o Dia 
das Crianças e os lojistas já 
começaram a reorganizar os 
brinquedos de lugar pra dar 
espaço aos produtos de Natal. 

Na Cartonagem Três Marias as 
árvores de Natal item essencial 
na data já começam a tomar 
forma nas prateleiras.

Na loja China Fair também 
no centro da cidade as funcio-
nárias tem trabalhado bastante 
para organizar as prateleiras 
com os itens decorativos. Serão 
três corredores só com produ-
tos natalinos, e a frente da loja 
também será decorada.

Já é possível ver na loja, 

bolas, presépios, papais-noéis, 
estrelas, árvores, dentre outros 
artigos. O estoque do ano pas-
sado como árvores, por exem-
plo, já foi todo vendido e agora 
está renovado com produtos 
deste ano.

A nutricionista Alyne Feltrin 
foi comprar alguns itens. “Minha 
irmã faz trabalho manual, eu 
vim buscar bolas de Natal por-
que ela personaliza com nome 
da pessoa,” conta.

Prateleiras do comércio 
já começam a apresentar 
produtos natalinos

MERCADO

Segundo a nutricionista na 
semana passada ela já foi até 
a loja pra procurar outros itens 
de Natal e tem encontrado tudo 
que precisa.

A assistente de marketing 
Pâmela Nascimento é outra 
consumidora que já se anteci-
pou e foi as compras de artigos 
natalinos. “Eu gosto de vir antes 
pra ver as novidades que chega-
ram”, afirma.

A Associação Comercial de 
Rio Preto – ACIRP - já prepara 
ações para este ano no co-
mércio. “As expectativas para 
o Natal estão muito positivas. 
Puxada pela alta na indústria, a 
economia segue aquecida e os 
comerciantes estão otimistas 
para a data. A Acirp, inclusive, 
está investindo em atrações cul-
turais no comércio, para todas 
as idades, nos meses de novem-
bro e dezembro”, afirma Kelvin 
Kaiser presidente da ACIRP.

Cláudio LAHOS

As expectativas para o Natal estão 
muito positivas. Puxada pela alta na 

indústria, a economia segue aquecida e 
os comerciantes estão otimistas para a 

data

“

”

Cerca de 20 pessoas por dia enviam currículo para a empresa

Desempregados migram e aumenta 
procura de serviços de diaristas

A vendedora Letícia Santos 
está desempregada há quatro 
meses. Ela  trabalhava em uma 
loja de móveis que fechou por 
conta da pandemia. Hoje ela 
faz bicos pra pagar as contas, 
desde faxina até cuidar de 
criança. “Já cuidei de criança, 
panfletagem no semáforo, e 
assim vou me mantendo,” 
afirma.Ela tem esperança de 
voltar a ter trabalho fixo agora 
no fim de ano e tem distribu-
ído currículo nas lojas. Muitos 

profissionais como ela, estão 
buscando alternativas para se 
manter e arcar com as despe-
sas financeiras.

Segundo Salma Ribeiro 
José, da empresa Mary Help 
de Rio Preto, a empresa tem 
recebido muitos currículos de 
profissionais de outras áreas 
pedindo emprego como diarista 
para serviços como faxinas ou 
babás. Muitas eram vendedo-
ras, afirma ela.

Ainda de acordo com Salma, 
não só vendedoras procuram 
por este tipo de trabalho, há 

REALOCAÇÃO Arquivo PESSOAL

também professoras e caixas 
de supermercado que querem 
mudar de área e trabalhar 
como diaristas. As caixas de 
supermercado devido aos ho-
rários dos estabelecimentos 
procuram por horários mais 
flexíveis. “Muitas Pedagogas 
me pedem para trabalhar como 
babá”, conta.

Salma fala que a demanda 
tem sido bastante expressiva 
nessa época, pois muitas em-
presas, clínicas, contratam os 
serviços de limpeza devido aos 
protocolos exigidos pelo Minis-

tério da Saúde.
Sobre a procura de profis-

sionais de outras áreas para 
trabalhar como diaristas, faxi-
neiras, babás, Salma diz que 
isso já vem acontecendo bem 
antes da pandemia, mas que 
só aumentou com a crise.

Cerca de 20 pessoas por dia 
enviam currículo para a empre-
sa, e através de uma checagem 
de referências, avaliação, agen-
damento de entrevista, e sendo 
selecionado o profissional passa 
por um treinamento para ser 
encaminhado ao trabalho.

Janaína PEREIRA 
janaina.pereira@dhoje.com.br
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Rio Preto confirma 261 novos 
casos por coronavírus

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto informou na tarde 
deste sábado (17) que há 
ocorrência de 261 novos casos 
com resultados positivos para 
COVID-19.

De acordo com as informa-
ções da Secretaria de Saúde, 

dos 261 novos casos com resul-
tados positivos para Covid-19, 
60 foram por testes sorológicos 
e 201 por RT-PCR.

O total acumulado de infec-
tados é de 24.924 casos.

A Secretaria informou tam-
bém a ocorrência de novos 5 
óbitos, totalizando 669 óbitos

Janaína PEREIRA 
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Guilherme BATISTA

O número de animais resga-
tados pela Polícia Ambiental de 
Rio Preto cresceu 28.9% neste 
ano em comparação ao mesmo 
período do ano passado. De 
janeiro a setembro deste ano, 
a corporação resgatou 832 
animais. Nos nove primeiros 
meses de 2019, foram resga-
tados 645.

Os incêndios na região, de 
acordo com a Polícia Ambiental, 
destruíram 8.923,3 hectares, 
sendo 233 hectares de APP 
Área de Preservação Perma-
nente, 235,3 hectares de mata 
nativa (fora de APP) e 8.455,08 
hectares de cana de açúcar. 

Já o Corpo de Bombeiros, 
até setembro, atendeu 3.984 
ocorrências de focos de incên-
dios na região, sendo 2.650 
em vegetação natural, 468 em 
vegetação cultivada, 485 em 
terrenos baldio e 21 pontos de 
apoio. “Em decorrência destes 
incêndios, algumas áreas de 

Ocorrências de animais resgatados em 
queimadas até setembro crescem 28%

Preservação Permanente que 
abrigam pequenos animais 
silvestres de nossa região 
também são atingidas. Ge-
ralmente, pequenos animais 
silvestres, tais como tatu, 
tamanduá, macacos e lebres 
são os mais feridos”, afirmou 
o tenente Rafael Fantini, do 
Corpo de Bombeiros.

Vale destacar que esses 
dados correspondem a todos 
os animais apreendidos pela 
Polícia Ambiental, já que a cor-
poração não faz distinção entre 
os vários tipos de apreensões 
– podendo ser animais queima-
dos, mantidos em cativeiro de 
forma irregular ou até entrega 
voluntária, no caso de serem 
resgatados, por exemplo, por 
um cidadão na rodovia.

Animais de porte médio e 
grande e com maior mobilidade 
têm mais chances de conseguir 
escapar das chamas e procurar 
abrigo. Entretanto, geralmen-
te, os répteis e mamíferos de 
pequeno porte não escapam a 
tempo. Os incêndios provocam 
a morte de muitos ou eles so-
frem graves queimaduras ou, 
ainda, acabam sendo atrope-
lados em rodovias e estradas 
vicinais. 

A Polícia Ambiental chama 
a atenção para o fato de que 
no dia a dia há um número 
expressivo de animais que 
acabam sucumbindo nas quei-
madas. “Os incêndios acarre-
tam danos ambientais, muitas 
vezes, irreversíveis. Na fauna, 
acabam, com corredores, até 
então usados, para alimenta-
ção e reprodução. Já na flora, 
destroem a biodiversidade 
genética de muitos espécimes 

nativa arbórea, como a aroeira, 
por exemplo”, afirma o capitão 
Antônio Pilon, da 1ª Cia Am-
biental de Rio Preto.

Para procurar abrigo, ani-
mais silvestres fogem de seu 
habitat natural, que foi destruí-
do pelas chamas, e rumam para 
as cidades. Dois tamanduás 
foram resgatados, em Votupo-

ranga e Monções, na semana 
passada e encaminhados ao 
zoológico de Rio Preto. Mesmo 
com os cuidados especializados 
da equipe médico veterinária, 
um não resistiu e morreu no 
dia seguinte ao inicio do trata-
mento, no dia 29 de setembro. 
O outro, resgatado em Votupo-
ranga, no último dia 26, está 

recebendo tratamento. 
De acordo com o médico 

veterinário Ciro Alexandre Cru-
vinel, responsável pelo zooló-
gico de Rio Preto, o tamanduá 
sobrevivente tem tido uma 
recuperação gradativa. “Ele 
chegou em condição bastante 
grave, pois sofreu ferimentos 
de 2° e 3° graus, nas regiões 

Tatiana PIRES
tatiane.pires@dhoje.com.br

AMBIENTE

das mãos, pés e face, precisou 
de curativos diários, alto grau 
de analgésicos porque sentia 
bastante dor, além disso teve 
uma lesão pulmonar devido a 
fumaça inalada”, explicou.

De 2018 até setembro, 
o do Zoológico de Rio Preto 
recebeu 1.909 animais que 
necessitaram de algum cuidado 
médico – seja por maus tratos, 
atropelamento ou queimada. A 
percepção da equipe de saúde 
do Zoológico de poucos animais 
sobrevivem às queimadas. 
“Quase não recebemos queima-
dos. São muito poucos porque o 
animal queimado não sobrevive, 
ele morre carbonizado no local. 
É muito difícil salvar, quando 
o resgate consegue chegar, 
encontra numa situação muito 
grave, muito debilitado, com 
muitas queimaduras, infec-
cionado”, lamenta o médico 
veterinário.

Na região de Rio Preto, 
após serem recolhidos, os ani-
mais são encaminhados para 
avaliação do estado de saúde 
por profissionais, geralmente, 
médicos veterinários de zoológi-
cos municipais ou outros órgãos 
parceiros da Polícia Ambiental. 
“Nosso objetivo é tratá-los e 
avaliar a domesticação, se têm 
condições de se alimentar e se 
locomover em seus habitats 
naturais. Tendo condições são 
reintroduzidos à natureza. O 
que ocorre, em muitos casos, é 
que a grande maioria apresenta 
sequelas e não tem condições 
de soltura. Eles permanecem 
aqui ou são encaminhados para 
outras instituições”, afirmou o 
médico veterinário Ciro.

Guilherme BATISTA
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Divulgação

ESTÁ COM DIFICULDADE 
EM COMPROVAR 

RESIDÊNCIA? SAIBA QUAIS 
SÃO SEUS DIREITOS!

BLACK FRIDAY VEM AÍCLÁUSULA DE 
FIDELIDADE É 
LEGAL? PESQUISAR OS PRODUTOS COM ANTECEDÊNCIA E 

MONITORAR OS PREÇOS SÃO ALGUMAS DICAS PARA O 
CONSUMIDOR JÁ COLOCAR EM PRÁTICA

Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com

Divulgação

Desde de janeiro de 2013, com a entrada em vigor da Lei 
17.460/13, os cônjuges dos consumidores podem exigir a 

inclusão de seu nome nas faturas de água, telefone, energia 
elétrica e gás.
O objetivo da lei é possibilitar a comprovação de residência 
quando o contratante é o outro cônjuge e a fatura está somente 
em nome de um deles. A lei assegura ainda o mesmo direito para 
àqueles que vivem em união estável. Consumidor, � que de olho e 
exija seus direitos!

Cláusula de 
� delidade é legal? 

Muitos consumidores 
questionam se as 
cláusulas de � delidade 
contantes nos contratos 
de prestação de serviços 
de telefonia móvel são 
legais.
A resposta é positiva, 
pois não há ilegalidade 
neste tipo de previsão, 
conforme tem entendido 
os tribunais. Todavia, 
os consumidores devem 
� car atentos, pois a 
multa, caso queiram 
rescindir o contrato 
antes de terminado 
o prazo de � delidade 
não é devida, se o 
serviço não foi prestado 
adequadamente.
Além disto, deve ter 
havido, no momento 
da contratação, um 
benefício em favor do 
consumidor, como por 
exemplo, descontos na 
aquisição do aparelho 
telefônico ou no valor 
da mensalidade. Então 
consumidor, � que de 
olho e exija seus direitos.

Divulgação

Neste ano, a Black 
Friday, evento 
em que diversos 
estabelecimentos 

comerciais promovem 
descontos e promoções, 
acontecerá no dia 27 de 
novembro e o Procon-SP 
orienta os consumidores a 
aproveitarem data de forma 
consciente e responsável.
A ação, que acontece na 
sexta-feira após o feriado de 
ação de graças nos Estados 
Unidos, pode ser uma boa 
oportunidade para comprar 
por um bom preço aquilo que 
precisamos ou desejamos. 
Mas para quem tem interesse 
é preciso desde já colocar 
em prática algumas atitudes 
simples.
O Procon-SP recomenda que 
o consumidor já deve começar 
a pesquisar sobre o produto 
ou serviço de seu interesse 
– características, funções etc 
– e, principalmente, verifi car 

qual o preço que está sendo 
praticado hoje no mercado. O 
consumidor, pode inclusive 
fazer um print da tela com 
o preço ofertado pelo 
estabelecimento, deste modo, 
ele terá como acompanhar 
a evolução e comprovar 
os valores para eventual 
questionamento.
Assim, na hora da Black 
Friday, pode-se avaliar se o 
preço é de fato promocional. 
É possível ainda, contar 
com aplicativos e sites de 
comparação de preços.
Procurar com antecedência 
informações sobre o evento e 
as marcas que irão participar 
também garante uma boa 
organização na hora da 
compra. Para consultar sobre 
um produto/serviço deve-se 
sempre acessar os canais 
ofi ciais; clicar em links de 
ofertas recebidos por e-mail 
ou redes sociais não é seguro
“A publicidade pode criar uma 
falsa imagem de promoção e 
levar o consumidor a comprar 
um produto que ele não 
necessita por um preço que 
pode não ser vantajoso. Por 
isso é imprescindível fazer 
uma lista dos produtos que ele 
precisa, além de pesquisar os 
preços previamente”, ressalta 
Fernando Capez, secretário de 
defesa do consumidor.
O secretário avisa ainda que as 
fi scalizações da Black Friday 
deste ano serão intensifi cadas 
em razão do aumento das 
reclamações relacionadas a 
vendas online.

Veja mais orientações

Recomenda-se fazer uma 
lista do produto ou serviço 
que precisa ou deseja e que 
estipule um limite de gasto, 
evitando assim gastar mais do 
que o previsto e prejudicar o 
orçamento.

Observar o prazo de entrega e 
informar-se antecipadamente 
sobre a política de troca da 
empresa são atitudes que 
ajudam a evitar problemas.
O valor do frete também é 
algo que deve ser observado 
– se o valor for muito alto, o 
preço promocional pode não 
valer a pena.
Nas compras feitas em sites, 
é preciso estar atento se há 
alteração no preço informado 
inicialmente (da oferta inicial, 
passando pela colocação do 
produto no carrinho até o 
pagamento).
Antes de qualquer compra 
online, é importante fazer 
uma consulta à lista “evite 
estes sites” do Procon-SP 
https://sistemas.procon.
sp.gov.br/evitesite/list/
evitesites.php

Seus Direitos – Código de 
Defesa do Consumidor

Em compras feitas fora 
do estabelecimento, o 
consumidor tem sete dias 
para se arrepender, cancelar a 
compra, devolver o produto 
e pedir o dinheiro de volta (o 
prazo passa a contar da data 
da compra ou da entrega do 
produto).
Qualquer produto, nacional 
ou importado, deve apresentar 
informações corretas, claras 
e em língua portuguesa sobre 
suas características, qualidade, 
quantidade, composição, 
preço, garantia, prazo de 
validade, origem, além dos 
riscos que possam apresentar 
à saúde e segurança dos 
consumidores.
Os produtos expostos nas 
vitrines devem apresentar o 
preço à vista e, se vendidos a 
prazo, o total a prazo, as taxas 
de juros mensal e anual, bem 
como o valor e número de 
parcelas.

SOS CONSUMIDOR
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Vinícius LIMA

Fátima Cruz
Contato: (17) 99113.4901  *  E-mail: fatimacruzz@bol.com.br

OUTUBRO ROSA - O Plaza Avenida Shopping, toda par-
te externa do shopping está iluminada de rosa. A prática 
já é realizada há vários anos, durante o mês de outubro 
Rosa e mostra o compromisso do centro de compras e 
entretenimento para com causas sociais.

CURA  -  O controle da pandemia no Brasil já foi admi-
tido pela Organização Mundial da Saúde. Temos a me-
nor média de mortes em quase cinco meses. Segundo o 
Worldometer, que monitora o avanço da pandemia, o nú-
mero é menor desde 13 de maio e a boa nova se estende 
aos novos casos da doença chegando a menor média de 
novas infecções em 10 dias. De quebra, 4,25 milhões de 
curados. Respire fundo.

Lilão DELARCO

DE BEM COM A VIDA  - Ana Vetorasso Haddad e Marcio 
Haddad. Dia 07 de outubro foi aniversário dela. Parabéns 
e muitas felicidades!!!

Album de FAMÍLIA 

COMEMORAÇÃO - Cheio de alegria, o destaque da coluna 
deste domingo vai para o Enzo, fi lho da empresária, Adria-
na Neves e Luciano Monteleone Frigerio

Arquivo PESSOAL

CASAMENTO - Os jovens Dionatas Passari e Jessica Le-
tícia atualizaram os status para casados. Eles fi caram 
noivos, ano passado, com festa de arromba no Espaço 
Clever Casado, em Bálsamo.   Os pombinhos estão cur-
tindo lua de mel 

Com “Cão Fuliento” em campo, 
América estreia em Araçatuba

O América inicia sua cam-
panha na Segunda Divisão do 
Campeonato Paulista (Bezinha) 
neste domingo (18). O jogo 
será contra o Araçatuba fora 
de casa, a partir das 10h.

O Rubro conta com 18 atle-
tas inscritos na competição 
até o momento. O que mais 
chama a atenção é o volante 
Gabriel Oliveira, de 21 anos, 
que consta com o apelido 
“Cão Fuliento” no site da Fe-
deração Paulista de Futebol 
(FPF). “O apelido surgiu no ano 
passado quando eu jogava no 
paranaense. Como eu marca-
va muito, dava sempre umas 
‘mordidas’ nos adversários, 
eles colocaram o apelido de 
Cão Fuliento, que faz bagunça 
e folia, como se fosse um pi-
tbull. Fiquei surpreso quando 
apareceu na Federação, mas 
também não reclamo, acho 
até legal pela forma que gosto 
de jogar”, afirmou o jogador.
O técnico Antônio Lucas, que 
assumiu o clube depois da 
saída de Pinho, achou tempo 
de preparação curto. “A gen-
te tivemos uma dificuldade 
de formar o elenco porque a 
maioria dos jogadores chega-
ram há 10 dias. É um tem-

Vinicius LIMA
vinicius.lima@dhoje.com.br

po curto de preparação para 
um campeonato forte, mas 
dentro das nossa dificuldades 
a gente vai tentar trazer um 
resultado positivo”, afirmou.
O treinador também falou sobre 
o adversário desta estreia. “Nós 
temos algumas informações 
de jogadores que estão lá e 
a gente conhece. São atletas 
experientes, que já atuaram na 
divisão e traz também muita 
molecada. Isso pode trazer uma 
complicação para nós, pois os 
mais jovens jogam como físico 
e o nosso time é uma equipe de 
mais toque de bola”, comentou.

O América deverá ir a cam-
po com Matheus Cabral ; 
Jean Rocha, João, Rodrigo 
e Iago; Gabriel “Cão Fulien-
to”, Jean Carlos, De Paula 
e Ricardo; Otacildo e Berré.

AR AÇATUBA  X  AMÉRICA

SEGUNDA DIVISÃO DO CAM-
PEONATO PAULISTA (BEZINHA)

D I A :  1 8 / 1 0

H O R Á R I O :  1 0 H

ESTÁDIO MUNICIPAL DR. ADHE-
MAR DE BARROS – ARAÇATUBA

TRANSMISSÃO: MYCUJOO

Ficha técnica

O América deverá ir a campo com Matheus Cabral; Jean Rocha, João, Rodrigo e Iago; Gabriel “Cão Fuliento”, Jean Car-
los, De Paula e Ricardo; Otacildo e Berré

Gabriel Oliveira, o “Cão Fuliento” do América

Tanabi estreia na “Bezinha” neste domingo

O Tanabi inicia sua campa-
nha em busca do acesso para a 
série A3 do Campeonato Paulis-
ta neste domingo (18). O adver-
sário é o Bandeirante de Birigui 
fora de casa, a partir das 11h.
“O tempo de trabalho foi bom, 
tivemos um pouco mais de 
um mês para nos preparar. 
Na minha visão este é o jogo 
mais difícil, pois a equipe do 
Bandeirante é experiente e 
está trabalhando há mais tem-
po dos que os demais times”, 
afirmou o técnico do Índio 
da Noroeste, Ailton Modesto.
Além do Bandeirante, o grupo 
do Tanabi conta com América 
de Rio Preto, Araçatuba e An-
dradina. No site da Federação 
Paulista, o Índio conta já 21 
jogadores inscritos. “A nossa ex-
pectativa é ter um elenco de 26 
a 28 atletas. Com relação a es-

calação, irei decidir apenas no 
dia com base na condição dos 
jogadores”, comentou Modesto.
A competição prevista para 
iniciar no dia 12 de abril pas-
sou por diversas mudanças por 
conta da pandemia. No começo 

eram 36 times divididos em seis 
grupos de sete. Apenas os dois 
primeiros e os quatro melhores 
terceiros colocados avançavam 
para a próxima fase, enquanto 
as demais equipes eram auto-
maticamente rebaixadas para a 

DISPUTA

série B2, o equivalente a quinta 
divisão do futebol paulista.
O regulamento mudou e ago-
ra são 35 equipes divididas 
em sete grupos de cinco, 
com os dois primeiros co-
locados e os dois melhores 
terceiros. Não há mais rebai-
xamento na edição deste ano.

BANDEIRANTE X  TANABI

SEGUNDA DIVISÃO DO CAM-
PEONATO PAULISTA (BEZINHA)

D I A :  1 8 / 1 0

H O R Á R I O :  1 1 H

ESTÁDIO MUNICIPAL PEDRO 
MARIN BERBEL – BIRIGUI

TRANSMISSÃO: MYCUJOO

Ficha técnica

O adversário é o Bandeirante de Birigui fora de casa, a 
partir das 11h

 Renan ContreraVinicius LIMA
vinicius.lima@dhoje.com.br



No Templo da Boa Vontade, a peregrinação é permanente e on-line
Peregrinar é uma experi-

ência antiga que simboliza o 
trajeto do viajar a um lugar 
santo. Mas como manter esse 
tradicional ato de Fé e esse 
sentimento de bem-estar, de 
introspecção e de paz que 
cada pessoa vivencia durante 
uma peregrinação ou caminha-
da ao seu templo, santuário 
ou ao local de sua devoção? 
Como vivenciar tudo isso man-
tendo o distanciamento social, 
sem aglomerações e com os 
cuidados de higiene recomen-
dados pelos órgãos oficiais de 
saúde para evitar o contágio 
pelo novo coronavírus?

O Templo da Boa Vontade 
(TBV) tem a resposta e convida 
você e sua família para uma 
nova forma de peregrinar: de 
casa. Assim, todos estarão 
protegidos da Covid-19 e po-
derão transformar seus lares 
numa extensão dos ambientes 
sagrados do TBV e vivenciar a 
mais sublime expressão da Fé 
Realizante, no encontro das 
Duas Humanidades: a da Terra 
e a do Céu da Terra.

Todos os anos, o Templo da 
Paz, em Brasília/DF, costuma 
receber milhares de peregrinos 
do Brasil e do mundo para as 
comemorações de seu ani-
versário no mês de outubro. 
E este ano uma programação 
especial foi preparada com 
diversos eventos e com a 
tradicional peregrinação, mas 
on-line, para que você fique 
em casa.

Nestes 31 anos do TBV, a 
grande mensagem da Pirâmi-
de das Almas Benditas é “A 
Esperança não morre nunca”, 
inspirada em tese homônima 
de livro do fundador do TBV, 
o jornalista e escritor José de 
Paiva Netto, no qual ele nos 
ensina a vencer todo e qual-
quer desafio com Jesus.

Da referida obra literária, 
extraímos os seguintes tre-
chos:

Jesus vence 
as procelas do 

mundo
“(...) Por pior que seja a tor-

menta, Jesus sempre conduzi-
rá e fortalecerá os que, aman-

Como peregrinar a locais sagrados 
em tempos de pandemia?

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

do-O e perseverando além do 
fim, encontrarão as soluções 
para as dores dos povos, pois 
Ele calará os ventos, acalmará 
os mares e estabelecerá uma 
duradoura bonança. 

Combater 
a apatia

“(...) Pelas veredas da 
existência espiritual-humana, 
quantas vezes nos deparamos 
com dificuldades, das quais 
— pensávamos todos — não 
haveríamos de restar? — ‘Ah, 
meu Deus, que situação! Se 
eu vou nessa direção, crio pro-
blemas aqui; se vou em frente, 
crio problemas na direção 
oposta; se viro pra cá, aborreço 
esse ou aquele’.

“Aí você vai dormir, toma 
um bom banho quente ou frio 
(conforme o gosto) e, no outro 
dia, descobre uma solução ou 
aparecem outras demandas 
para resolver e, então, se 
surpreende: — ‘Ih, até havia 
esquecido: aquilo que me 
parecia uma enormidade já 

passou! Aquela outra situação 
teve um bom desfecho! Já sei 
como superar tal percalço!’

“Não se trata de um passe 
de mágica, tampouco incentivo 
a quem quer que seja a desviar 
a cara dos desafios reais que 
se apresentam. Todavia, quan-
do estamos decididamente 
empenhados em defrontar os 
embates diários, os Amigos 
Espirituais — conhecidos ainda 
por Almas Benditas, Espíritos 

Guias, Numes Tutelares... — 
também operam os seus feitos 
e se aproximam de nós com 
elevadas sugestões, intuin-
do-nos a enxergar caminhos 
antes despercebidos. Basta 
acreditar nesse apoio invisível 
e estabelecer uma sintonia 
sublime com nossos Anjos 
Guardiães para, de fato, contar 
com eles.

“No entanto, ainda há al-
guns — e respeitamos os seus 
motivos — que acidamente 
retrucam: 

— ‘Eu não creio nessa 
coisa de Esperança’. Porém, 
qual o contraponto em suas 
propostas? Com frequência, 
recorre-se a um vazio existen-
cial. Contudo, não podemos 
aceitar o desalento, o derro-
tismo, a apatia, o desprezo 
da criatura por si própria e por 
seus pares como saídas para 
quaisquer crises. Sempre tem 
de haver Esperança! E, acima 
de tudo, a firme vontade de 
sobrepujar as intempéries da 
vida. A questão é querer fazer 
o Bem, fazer, mas fazer certo!”

Todos os anos, o Templo da 
Paz, em Brasília/DF, costuma 

receber milhares de peregrinos 
do Brasil e do mundo para 
as comemorações de seu 

aniversário no mês de outubro

“

”

Nestes 31 anos 
do TBV, a grande 
mensagem da 
Pirâmide das 

Almas Benditas 
é “A Esperança 

não morre nunca”, 
inspirada em tese 
homônima de livro 

do fundador do 
TBV, o jornalista 
e escritor José 
de Paiva Netto, 
no qual ele nos 
ensina a vencer 
todo e qualquer 

desafio com Jesus

“

”

Arquivo PESSOAL

Prepare-se para a grande
 peregrinação no dia 21 de outubro!

Reúna a família, coloque uma jarra 
com água para fluidificar, sintonize 

a programação da Super Rede 
Boa Vontade de Comunicação e 

acompanhe a sessão solene com a 
mensagem fraterna a ser transmitida 

por Paiva Netto, durante a grande 
Corrente Ecumênica de Preces 
do Templo da Boa Vontade — “A 
Esperança não morre nunca”.

Acompanhe todas as informações 
pelos seguintes canais:

Cobertura completa: www.boavontade.
com/tbv31anos

YouTube: www.youtube.com/
boavontadetv

Facebook: facebook.com/
TemplodaBoaVontade

Site: www.amigosdotbv.org
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Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas

 EDITAL n° 2823/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto NOTIFICA os proprietários dos imóveis constantes do 
presente edital e abaixo relacionados: Para LIMPEZA DE 
IMÓVEL ABANDONADO E/OU EM ESTADO DE ABANDO-
NO, no prazo de 15 dias, a contar desta publicação, nos 
termos da Lei nº 8973/03 sob pena de multa na forma da 
legislação vigente. 
NOME: CIA DE HAB POP DE BAURU COHAB
COMP: SÉRGIO ROBERTO DE OLIVEIRA PLASTINO, 
ESPÓLIO
CORR: SÉRGIO ROBERTO DE OLIVEIRA PLASTINO, 
ESPÓLIO
CAD Nº: 317180000
NOT. Nº: 201592
END: R. ONOFRE COMES DE CARVALHO, 97, QD 40, 
LOTE 20, BAIRRO: CONJ HAB SÃO DEOCLECIANO
NOME: LUIZ FERNANDES CAMARA
COMP: 
CORR: LUIZ FERNANDES CAMARA
CAD Nº: 407500000
NOT. Nº: 2015000
END: R. SÃO VALDOMIR, 71, QD 11, LOTE A, BAIRRO: JD 
SANTA CATARINA
NOME: JESUS VILLANOVA PEREZ, ESPÓLIO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 207556000
NOT. Nº: 201511
END: R. PEDRO AMARAL, 2057, QD 167, LOTE BP/, BAIR-
RO: BOA VISTA
NOME: ANDREA NICOLAU
COMP: 
CORR: ANDREA NICOLAU
CAD Nº: 406973000
NOT. Nº: 201510
END: R. PADRE JOSÉ BENTO, QD 04, LOTE 19, BAIRRO: 
PQ. CELESTE
São José do Rio Preto, 16 de Outubro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2824/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto NOTIFICA os proprietários dos imóveis constantes do 
presente Edital e abaixo relacionados: Para Limpeza geral 
do passeio e fronteiriços ao imóvel, no prazo de 24 horas, a 
contar desta publicação, nos termos da Lei nº 8973/03 e LC 
17/92 sob pena de multa na forma da legislação vigente.
NOME: CIA DE HAB POP DE BAURU COHAB
COMP: SERGIO ROBERTO DE OLIVEIRA PLASTINO, 
ESPÓLIO
CORR: SERGIO ROBERTO DE OLIVEIRA PLASTINO, 
ESPÓLIO
CAD Nº: 317180000
NOT. Nº: 201592
END: R. ONOFRE GOMES DE CARVALHO, 97, QD 40, 
LOTE 20, BAIRRO: CONJ HAB SÃO DEOCLECIANO
NOME: ERARDO MARCHETTI
COMP: 
CORR: ERARDO MARCHETTI
CAD Nº: 106129000
NOT. Nº: 201119
END: R. DR RAUL SILVA, QD 06, LOTE 05, BAIRRO: JD. 
DAS VIVENDAS
São José do Rio Preto, 16 de Outubro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2825/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto NOTIFICA os proprietários dos imóveis constantes 
do presente Edital e abaixo relacionados: Para Limpeza do 
Passeio (capinagem e/ou varredura), no prazo de 24 horas, 
a contar desta publicação, nos termos da Lei nº 8973/03 sob 
pena de multa na forma da legislação vigente:
NOME: LUIZ FERNANDES CAMARA
COMP: 

CORR: LUIZ FERNANDES CAMARA
CAD Nº: 407500000
NOT. Nº: 201500
END: R. SÃO VALDOMIR, 71, QD 11, LOTE A, BAIRRO: JD 
SANTA CATARINA
NOME: ANDREA NICOLAU
COMP: 
CORR: ANDREA NICOLAU
CAD Nº: 406973000
NOT. Nº: 201510
END: R. PADRE JOSÉ BENTO, QD 04, LOTE 19, BAIRRO: 
PQ. CELESTE
NOME: SERGIO ROBERTO GERALDO
COMP: 
CORR: JOAO ANTONIO GERALDO FILHO
CAD Nº: 406235000
NOT. Nº: 201474
END: R. ARGEMIRO RODRIGUES GOULART, 1514, QD 19, 
LOTE 09, BAIRRO: BOM JARDIM
NOME: ANTONIO TEIXEIRA DE CARVALHO NETO, ESPÓ-
LIO DE
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 207674000
NOT. Nº: 201303
END: R. PRUDENTE DE MORAIS, 2218, QD 134, LOTE P/ 
G, BAIRRO: BOA VISTA
São José do Rio Preto, 16 de Outubro de 2020
CARLOS ALBETO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas 

 EDITAL n° 2826/2020

A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto NOTIFICA 
os proprietários dos imóveis constantes do presente Edital 
e abaixo relacionados: Para Limpeza de Terreno no prazo 
de 15 dias, a contar desta publicação, nos termos da Lei nº 
8973/03 sob pena de multa na forma da legislação vigente.
NOME: JOSE EDUARDO ROMA
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 210571089
NOT. Nº: 201453
END: R. FRANCISCO FERNANDES ALONSO, QD 01, 
LOTE 36, BAIRRO: JD. HERCULANO
NOME: ATTAB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
COMP: KATIUSCIA VERA
CORR: KATIUSCIA VERA
CAD Nº: 258808000
NOT. Nº: 201574
END: R. ANTONIO CARLOS CACERES CASTRO, QD 11, 
LOTE 16, BAIRRO: LOT. RES. ARY ATTAB
NOME: V L V EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
COMP: JOSE FERMINO
CORR: JOSE FERMINO
CAD Nº: 239861000
NOT. Nº: 201559
END: R. DOMINGOS COCENZO, QD 23, LOTE 14, BAIR-
RO: RES. NATO VETORASSO
NOME: MARIA SERANTES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁ-
RIO SPE LTDA
COMP: 
CORR: MARIA SERANTE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁ-
RIO SPE LTDA
CAD Nº: 344622000
NOT. Nº: 201528
END: R. BAZÍLIO JOSÉ MOREIRA, QD 04, LOTE 12, BAIR-
RO: LOT PQ MARIA SERANTES
NOME: ERARDO MARCHETTI
COMP: 
CORR: ERARDO MARCHETTI
CAD Nº: 106129000
NOT. Nº: 201119
END: R. DR RAUL SILVA, QD 06, LOTE 05, BAIRRO: JD 
DAS VIVENDAS
NOME: HEITOR AMANTEA JUNIOR
COMP: 
CORR: HEITOR AMANTEA JUNIOR
CAD Nº: 902007000
NOT. Nº: 201193
END: R. JOÃO JOSÉ DE FREITAS (CABO FREITAS), QD 
18, LOTE 12, BAIRRO: LOT FAZENDA RIO PRETO
São José do Rio Preto, 16 de Outubro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2827/2019

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto, NOTIFICA os proprietários dos imóveis constantes do 
presente edital e abaixo relacionados: Para REFORMA DO 
PASSEIO PÚBLICO, no prazo de 30 dias, a contar desta 
publicação, nos termos da Lei nº 5489/94 art. 8° ABNT e 
8973/03 sob pena de multa na forma da legislação vigente. 
NOME: JOSE EDUARDO ROMA
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 210571089
NOT. Nº: 201453
END: R. FRANCISCO FERNANDES ALONSO, QD 01, 
LOTE 36, BAIRRO: JD HERCULANO
NOME: ANTONIO TEIXEIRA DE CARVALHO NETO, ESPO-
LIO DE
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 207674000
NOT. Nº: 201303
END: R. PRUDENTE DE MORAIS, 2218, QD 134, LOTE P/ 
G, BAIRRO: BOA VISTA
São José do Rio Preto, 16 de Outubro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
 Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2828/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto, NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do 
presente edital e abaixo relacionado: Para CONSTRUÇÃO 
DE PASSEIO PÚBLICO - MULTA DE 1 UFM POR METRO 
LINEAR no prazo de 30 dias, a contar desta publicação, nos 
termos da Lei nº 5489/94 art. 8°, ABNT e 8973/03 sob pena 
de multa na forma da legislação vigente. 
NOME: SETCORP 163 URBANIZADORA LTDA
COMP: LUCIANO DA CONCEICAO SANTOS
CORR: LUCIANO DA CONCEICAO SANTOS
CAD Nº: 345696000
NOT. Nº: 201289
END: R. MOISES DIONISIO, QD 22, LOTE 08, BAIRRO: 
SETVALLEY
São José do Rio Preto, 16 de Outubro de 2020.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas 

EDITAL n°2829/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do 
Rio Preto NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do 
presente Edital e abaixo relacionado: Para REMOÇÃO DE 
ENTULHO DEPOSITADO NO PASSEIO PÚBLICO, no prazo 
de 24 horas a contar desta publicação, nos termos da Lei nº 
8973/03 sob pena de multa na forma da legislação vigente.
NOME: SETCORP 163 URBANIZADORA LTDA
COMP: LUCIANO DA CONCEICAO SANTOS
CORR: LUCIANO DA CONCEICAO SANTOS
CAD Nº: 345696000
NOT. Nº: 201289
END: R. MOISES DIONISIO, QD 22, LOTE 08, BAIRRO: 
SETVALLEY
São José do Rio Preto, 16 de Outubro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                          
Inspetor Fiscal de Posturas             

EDITAL n° 2830/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto, NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do pre-
sente Edital e abaixo relacionado: Para REMOÇÃO DE MA-
TERIAIS DIVERSOS DEPOSITADOS NA ÁREA PÚBLICA, 
no prazo de 24 horas, a contar desta publicação, nos termos 
da Lei nº 8973/03 sob pena de multa na forma da legislação 
vigente. 
NOME: WEVERTON RODRIGO BELTRANI
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 219076000
NOT Nº: 201583
END: AV. ALBERTO OLIVIERI, 9891, QD B, LOTE 24, BAIR-
RO: RES. DAS LARANJEIRAS
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São José do Rio Preto, 16 de Outubro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas 

EDITAL n° 2831/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto, NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do 
presente Edital e abaixo relacionado: Para REMOÇÃO DE 
RAMPAS/DEGRAUS DA SARJETA, no prazo de 30 dias, a 
contar desta publicação, nos termos da Lei nº 4290/88 (04-
05-06) E 5745/94 sob pena de multa na forma da legislação 
vigente. 
NOME: ANTONIO LUIZ BORSATO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 400901000
NOT Nº: 201517
END: R. SANTOS DUMONT, 271, QD 11, LOTE F/P, BAIR-
RO: VILA ERCÍLIA
NOME: MILTON ANTONIO DAVID, ESPÓLIO DE
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 403940000
NOT Nº: 201461
END: R. SÃO CARLOS, 35, QD 02, LOTE 08, BAIRRO: 
VILA FIOREZE
NOME: OSCAR BARREIROS DE CARVALHO JUNIOR
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 403828000
NOT Nº: 201459
END: R. DEZOITO DE SETEMBRO, 140, QD , LOTE , 
BAIRRO: VILA AURORA
São José do Rio Preto, 16 de Outubro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                               
 Inspetor Fiscal de Posturas                                                 

EDITAL n° 2832/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do 
Rio Preto NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do 
presente Edital e abaixo relacionado: Para REMOÇÃO DE 
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO, no 
prazo de 24 horas, a contar desta publicação, nos termos 
da Lei nº 8973/03 sob pena de multa na forma da legislação 
vigente. 
NOME: SERGIO ROBERTO GERALDO
COMP: 
CORR: JOAO ANTONIO GERALDO FILHO
CAD Nº: 406235000
NOT. Nº: 201474
END: R. ARGEMIRO RODRIGUES GOULART, 1514, QD 
19, LOTE 09, BAIRRO: BOM JARDIM
São José do Rio Preto, 16 de Outubro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
 Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2833/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto, NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do 
presente Edital e abaixo relacionado: Para REMOÇÃO DE 
MATERIAIS DIVERSOS DEPOSITADOS NO PASSEIO 
PÚBLICO, no prazo de 24 horas, a contar desta publicação, 
nos termos da Lei nº 8973/03 sob pena de multa na forma da 
legislação vigente. 
NOME: SEBASTIANA DOS SANTOS SIQUEIRA, ESPÓLIO 
DE
COMP: 
CORR: SEBASTIANA DOS SANTOS SIQUEIRA, ESPÓLIO 
DE
CAD Nº: 202992000
NOT. Nº: 201429
END: R. CAMPOS SALLES, 1900, QD 03, LOTE 08, BAIR-
RO: VILA CORDULA
São José do Rio Preto, 16 de Outubro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                  
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2834/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto COMUNICA ao proprietário do imóvel constante do 
presente Edital e abaixo relacionado, que foi AUTUADO, 
por não ter executado a REFORMA DO PASSEIO PÚBLICO 
dentro do prazo estipulado por lei e deverá recolher os valo-
res aos cofres públicos, nos termos da legislação vigente:
NOME: OLGA CHEVA LENNER, ESPÓLIO
COMP: 
CORR: OLGA CHEVA LENNER, ESPÓLIO
CAD Nº: 302324000
MULTA Nº: 52015
END: AV. DAS HORTENCIAS, QD I, LOTE 01, BAIRRO: JD 
DOS SEIXAS
NOME: OLGA PINTO FERRAS
COMP: 
CORR: IMOBILIÁRIA FIGUEIREDO LTDA
CAD Nº: 203642000
MULTA Nº: 52042
END: R. OSWALDO ARANHA, QD 03, LOTE 15, BAIRRO: 
VILA ESPLANADA
NOME: GISLENA DONIZETE MORAES LEMES
COMP: 
CORR: GISLENE DONIZETE MORAES LEMES
CAD Nº: 245065000
MULTA Nº: 52035
END: R. MARTA ANTONIOSSE YESBER, 333, QD 13, 
LOTE 18, BAIRRO: RES. CAETANO
São José do Rio Preto, 16 de Outubro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2835/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto COMUNICA aos proprietários dos imóveis constantes 
do presente Edital e abaixo relacionados, que foram AUTU-
ADOS, por não terem executado a LIMPEZA DE IMÓVEL 
ABANDONADO E OU EM ESTADO DE ABANDONO, dentro 
do prazo estipulado por lei e deverão recolher os valores aos 
cofres públicos, nos termos da legislação vigente:
NOME: IRES MANO SANCHES
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 207463000
MULTA Nº: 52043
END: R. PEDRO AMARAL, 2302, QD 133, LOTE G-EP/, 
BAIRRO: BOA VISTA
São José do Rio Preto, 16 de Outubro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas 
                                                                

EDITAL n°2836/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto COMUNICA aos proprietários dos imóveis constantes 
do presente Edital e abaixo relacionados, que foram AUTU-
ADOS, por não terem executado a LIMPEZA DO PASSEIO 
(CAPINAGEM E/OU VARREDURA) dentro do prazo estipula-
do por lei e deverão recolher os valores aos cofres públicos, 
nos termos da legislação vigente:
NOME: EMPRESA MUNICIPAL DE CONSTRUÇÕES POPU-
LARES EMCOP LTDA
COMP: SEBASTIÃO ANTONIO PEREIRA
CORR: JOAQUIM MOREIRA DA SILVA
CAD Nº: 318232000
MULTA Nº: 51986
END: R. BECHARA JOSE HAGE, 390, QD 66, LOTE 13, 
BAIRRO: JD JOAO PAULO II
São José do Rio Preto, 16 de Outubro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO                    
 Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2837/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto COMUNICA os proprietários dos imóveis constantes 
do presente Edital e abaixo relacionados, que foram AUTU-
ADOS, por não terem executado a LIMPEZA DE TERRENO 
dentro do prazo estipulado por lei e deverão recolher os valo-
res aos cofres públicos, nos termos da legislação vigente:
NOME: JOSE ARNALDO BIANCO
COMP: ADEVANIR ALVES URENHA, ESPÓLIO DE
CORR: ADEVANIR ALVES URENHA, ESPÓLIO DE
CAD Nº: 248458000
MULTA Nº: 52014
END: R. WALTER CARLOS ARAUJO, QD 10, LOTE 28, 
BAIRRO: JD BIANCO
NOME: RP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
COMP: MICHELLE BUENO DE LIMA
CORR: MICHELLE BUENO DE LIMA
CAD Nº: 259426000
MULTA Nº: 52028
END: R. JOSE BENTO SARAIVA, QD 19, LOTE 27, BAIR-
RO: LOT RES MORADA DO SOL
São José do Rio Preto, 16 de Outubro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO n° 2838/2020

A Inspetoria Fiscal de Posturas da Secretaria Municipal de 
Serviços Gerais, no uso de suas atribuições e, em cum-
primento ao disposto artigo 129 e 130 da Lei Orgânica do 
Município e Lei Municipal 8.973/03; Decreto Municipal nº 
12.167/03; e normas complementares que dispõe sobre a 
cobrança do SERVIÇO DE REMOÇÃO DE MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO DEPOSITADO NO PASSEIO PÚBLICO e, 
para fi ns dos artigos 130 e 142 do Código Tributário Nacio-
nal, NOTIFICA  os proprietários dos imóveis abaixo citados, 
cujas notifi cações foram entregues, ou ainda notifi cações 
não entregues por falta de endereço de correspondência, 
que o prazo fi nal para o  pagamento à vista sem os devidos 
acréscimos legais, fi nda em 14/10/2020
Comunicamos outrossim, que decorrido o prazo acima os 
avisos serão considerados vencidos e como tal, inscrito em 
uma única parcela em DIVIDA ATIVA, podendo a Municipali-
dade a qualquer momento cobrar o tributo mediante ação de 
Execução Fiscal, com acréscimo legais, como segue 
PROP: NEBANA INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIÁRIOS LTDA
COMP: 
CORR: NEBANA INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CAD.: 106520000
TAXA REF: 50352
END: AV. JOSÉ MUNIA, QD 33, LOTE 
09/10P/13P/14P/15/16, BAIRRO: JD DAS VIVENDAS
São José do Rio Preto, 16 de Outubro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                              
Inspetor Fiscal de Posturas                                                

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO n° 2839/2020

A Inspetoria Fiscal de Posturas da Secretaria Municipal de 
Serviços Gerais, no uso de suas atribuições e, em cum-
primento ao disposto artigo 129 e 130 da Lei Orgânica do 
Município e Lei Municipal 8.973/03; Decreto Municipal nº 
12.167/03; e normas complementares que dispõe sobre a 
cobrança do SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL DO PASSEIO 
E FRONTEIRIÇOS AO IMÓVEL e, para fi ns dos artigos 130 
e 142 do Código Tributário Nacional, NOTIFICA  os proprie-
tários dos imóveis abaixo citados, cujas notifi cações foram 
entregues, ou ainda notifi cações não entregues por falta 
de endereço de correspondência, que o prazo fi nal para o  
pagamento à vista sem os devidos acréscimos legais, fi nda 
em 01/09/2020
Comunicamos outrossim, que decorrido o prazo acima os 
avisos serão considerados vencidos e como tal, inscrito em 

uma única parcela em DIVIDA ATIVA, podendo a Municipali-
dade a qualquer momento cobrar o tributo mediante ação de 
Execução Fiscal, com acréscimo legais, como segue 
PROP: PEDRO LOBANCO
COMP: 
CORR: PEDRO LOBANCO
CAD: 201362008
TAXA REF: 50385
END: AV. FELICIANO SALLES CUNHA, 761, QD 06, LOTE 
18, JD. HERCULANO
PROP: JOSÉ CANO CASQUET
COMP: JOVELINA JORGE SARKIS, ESPÓLIO
CORR: JOSÉ CANO CASQUET
CAD: 207119000
TAXA REF: 51507
END: R. EXPEDICIONÁRIOS, 1889, QD 196, LOTE AP/, 
BAIRRO: BOA VISTA
PROP: WALDEMAR ALBINO DA SILVA, ESPÓLIO
COMP: 
CORR: WALDEMAR ALBINO DA SILVA
CAD: 207996000
TAXA REF: 51825
END: R. TIRADENTES, 2341, QD 118, LOTE , BAIRRO: 
BOA VISTA
São José do Rio Preto, 16 de Outubro de 2020.
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                              
Inspetor Fiscal de Posturas                                                

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO n° 2840/2020

A Inspetoria Fiscal de Posturas da Secretaria Municipal de 
Serviços Gerais, no uso de suas atribuições e, em cum-
primento ao disposto artigo 129 e 130 da Lei Orgânica do 
Município e Lei Municipal 8.973/03;  Decreto Municipal nº 
12.167/03,  e normas complementares que dispõe sobre a 
cobrança do SERVIÇO DE LIMPEZA DO PASSEIO, para 
fi ns dos artigos 130 e 142 do Código Tributário Nacional, 
NOTIFICA o proprietário do imóvel abaixo citado, cujas 
notifi cações foram entregues, ou ainda notifi cações não 
entregues por falta de endereço de correspondência,  que o 
prazo fi nal para o  pagamento à vista sem os devidos acrés-
cimos legais, fi nda em 14/10/2020
Comunicamos outrossim, que decorrido o prazo acima os 
avisos serão considerados vencidos e como tal, inscrito em 
uma única parcela em DIVIDA ATIVA, podendo a Municipali-
dade a qualquer momento cobrar o tributo mediante ação de 
Execução Fiscal, com acréscimo legais, como segue 
PROP: ALESSANDRO PERES FAVARO
COMP:
CORR:
CAD: 404276003              
TAXA REF: 50695 
END: R. ANTONIO OLIMPIO, QD 31, LOTE 03, BAIRRO: 
JD NOVO MUNDO
PROP: ALESSANDRO PERES FAVARO
COMP:
CORR:
CAD: 404276004
TAXA REF: 50697 
END: R. ANTONIO OLIMPIO, QD 31, LOTE 04, BAIRRO: 
JD NOVO MUNDO
PROP: ALESSANDRO PERES FAVARO
COMP:
CORR: ALESSANDRO PERES FAVARO
CAD: 404306004
TAXA REF: 50698 
END: R. SOUZA BARROS, QD 31, LOTE 15, BAIRRO: JD 
NOVO MUNDO
PROP: ALESSANDRO PERES FAVARO
COMP:
CORR: ALESSANDRO PERES FAVARO
CAD: 404306005
TAXA REF: 50699 
END: R. SOUZA BARROS, QD 31, LOTE 16, BAIRRO: JD 
NOVO MUNDO
PROP: ALESSANDRO PERES FAVARO
COMP:
CORR: ALESSANDRO PERES FAVARO
CAD: 404306006
TAXA REF: 50701 
END: R. SOUZA BARROS, QD 31, LOTE 17, BAIRRO: JD 
NOVO MUNDO
PROP: ALESSANDRO PERES FAVARO
COMP:
CORR: ALESSANDRO PERES FAVARO
CAD: 404306007
TAXA REF: 50703 
END: R. SOUZA BARROS, QD 31, LOTE 18, BAIRRO: JD 
NOVO MUNDO
PROP: ALESSANDRO PERES FAVARO
COMP:
CORR: ALESSANDRO PERES FAVARO
CAD: 404306008
TAXA REF: 50705 
END: R. SOUZA BARROS, QD 31, LOTE 19, BAIRRO: JD 
NOVO MUNDO
PROP: ALESSANDRO PERES FAVARO
COMP:
CORR: ALESSANDRO PERES FAVARO
CAD: 404306009
TAXA REF: 50707 
END: R. SOUZA BARROS, QD 31, LOTE 20, BAIRRO: JD 
NOVO MUNDO
PROP: WAGNER CANHEDO AZEVEDO NETO
COMP:
CORR: WAGNER CANHEDO AZEVEDO NETO
CAD: 106221000
TAXA REF: 51425 
END: R. JOSÉ SCARPELLI SOBRINHO, QD 12, LOTE 20, 
BAIRRO: JD DAS VIVENDAS
PROP: WAGNER CANHEDO AZEVEDO NETO
COMP:
CORR: WAGNER CANHEDO AZEVEDO NETO
CAD: 106220000
TAXA REF: 51426
END: R. JOSÉ SCARPELLI SOBRINHO, QD 12, LOTE 21, 
BAIRRO: JD DAS VIVENDAS
PROP: JOÃO PAULO GABRIEL
COMP:
CORR: 
CAD: 202711000
TAXA REF: 51509 
END: R. CAPITÃO JOSÉ VERDI, QD 198, LOTE H-P/, 
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BAIRRO: BOS VISTA
PROP: GETÚLIO BRASIL JORGE, ESPÓLIO DE
COMP:
CORR: ESPÓLIO DE GETÚLIO BRASIL JORGE
CAD: 207322000
TAXA REF: 51510 
END: R. JOÃO MESQUITA, QD 182, LOTE A/P, BAIRRO: 
BOA VISTA
São José do Rio Preto, 16 de Outubro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO n° 2841/2020

A Inspetoria Fiscal de Posturas da Secretaria Municipal de 
Serviços Gerais, no uso de suas atribuições e, em cum-
primento ao disposto artigo 129 e 130 da Lei Orgânica do 
Município e Lei Municipal 8.973/03;  Decreto Municipal nº 
12.167/03,  e normas complementares que dispõe sobre a 
cobrança do SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL DO PASSEIO 
PÚBLICO, para fi ns dos artigos 130 e 142 do Código Tri-
butário Nacional, NOTIFICA o proprietário do imóvel abaixo 
citado, cujas notifi cações foram entregues, ou ainda notifi -
cações não entregues por falta de endereço de correspon-
dência,  que o prazo fi nal para o  pagamento à vista sem os 
devidos acréscimos legais, fi nda em 14/10/2020
Comunicamos outrossim, que decorrido o prazo acima os 
avisos serão considerados vencidos e como tal, inscrito em 
uma única parcela em DIVIDA ATIVA, podendo a Municipali-
dade a qualquer momento cobrar o tributo mediante ação de 
Execução Fiscal, com acréscimo legais, como segue 
PROP: MARIZA MOLINARI SCRIGNOLI
COMP: 
CORR: 
CAD: 201857000
TAXA REF: 51506 
END: R.FRITZ JACOBS, 153, QD 159, LOTE 10, BAIRRO: 
BOA VISTA
São José do Rio Preto, 16 de Outubro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO n° 2842/2020

A Inspetoria Fiscal de Posturas da Secretaria Municipal de 
Serviços Gerais, no uso de suas atribuições e, em cum-
primento ao disposto artigo 129 e 130 da Lei Orgânica do 
Município e Lei Municipal 8.973/03; Decreto Municipal nº 
12.167/03; e normas complementares que dispõe sobre a 
cobrança do SERVIÇO DE LIMPEZA DE TERRENO e, para 
fi ns dos artigos 130 e 142 do Código Tributário Nacional, 
NOTIFICA  os proprietários dos imóveis abaixo citados, 
cujas notifi cações foram entregues, ou ainda notifi cações 
não entregues por falta de endereço de correspondência, 
que o prazo fi nal para o  pagamento à vista sem os devidos 
acréscimos legais, fi nda em 01/09/2020
Comunicamos outrossim, que decorrido o prazo acima os 
avisos serão considerados vencidos e como tal, inscrito em 
uma única parcela em DIVIDA ATIVA, podendo a Municipali-
dade a qualquer momento cobrar o tributo mediante ação de 
Execução Fiscal, com acréscimo legais, como segue
PROP: OLGA CHEVA LENNER, ESPÓLIO
COMP: 
CORR: OLGA CHEVA LENNER, ESPÓLIO
CAD: 302324000
TAXA REF: 51749
END: AV. DAS HORTÊNSIAS, QD I, LOTE 01, BAIRRO: JD. 
DOS SEIXAS
PROP: WAGNER CANHEDO AZEVEDO
COMP: 
CORR: WAGNER CANHEDO AZEVEDO
CAD: 103569000
TAXA REF: 51889
END: R. JOAQUIM MANOEL PIRES, QD H, LOTE 01, 
BAIRRO: JD PANORAMA
PROP: WAGNER CANHEDO AZEVEDO
COMP: 
CORR: WAGNER CANHEDO AZEVEDO
CAD: 103570000
TAXA REF: 51890
END: R. JOAQUIM MANOEL PIRES, QD H, LOTE 02, 
BAIRRO: JD PANORAMA
PROP: LEBARA RIO PRETO EMPREENDIMENTOS IMOBI-
LIÁRIOS LTDA
COMP: GENILSON BISPO DOS SANTOS
CORR: GENILSON BISPO DOS SANTOS
CAD: 321855000
TAXA REF: 51893
END: R. ALZEMIRA DE OLIVEIRAMARTINEZ, QUADRA 19, 
LOTE 19, BAIRRO: RES. SANTA ANA
PROP: VERA HELENA ARID
COMP: 
CORR: 
CAD: 400031000
TAXA REF: 51937
END: R. MARIANA B. DE SOUZA, QD , LOTE , BAIRRO: 
VILA ERCÍLIA
PROP: VILLABENS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
SPE LTDA
COMP: 
CORR: VILLABENS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
SPE LTDA
CAD: 406057002
TAXA REF: 51977
END: R. JOAQUIM PINHEIRO DE CASTRO, QD 26, LOTE 
01-02-03-04-05-06, BAIRRO: JD. OURO VERDE
PROP: VIADUPLA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE BENS 
LTDA
COMP: 
CORR: 
CAD: 401784000
TAXA REF: 51998
END: AV. DA SAUDADE, 3576, QD 07, LOTE A – B P/, 
BAIRRO: VILA SANTA CRUZ
PROP: ALVARINA BERNARDINA DA SILVA
COMP: 
CORR: ALVARINA BERNARDINA DA SILVA
CAD: 400507000
TAXA REF: 52004
END: R. REGENTE FEIJÓ, QD 01, LOTE E/P, BAIRRO: 
VILA ERCÍLIA

São José do Rio Preto, 16 de Outubro de 2020.
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                              
Inspetor Fiscal de Posturas                                                
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• Evite passar as mãos nos olhos, boca e mucosas. Após pegar em dinheiro, chave ou cartão do cliente, higienize as mãos logo em seguida, 
usando álcool gel ou lavando bem com água e sabão amarelo em barra até a altura dos punhos;

• Gerente e administrador de posto também devem reforçar a limpeza das áreas comuns como banheiros, maçanetas, puxadores de portas, 
mesas e cadeiras da loja de conveniência.

• A maquineta do cartão de crédito, acessada continuamente pelos clientes, frentistas e funcionários das lojas de conveniência, deve ser hi-
gienizada em horários pré-definidos com álcool gel ou 70%. 

• Deve-se, como em todos os demais setores, ser mantida a distância mínima de 1,5 metro do cliente durante a comunicação, mesmo que seja 
necessário levar a maquineta até o veículo. 

• A cada novo atendimento e após devolver as chaves do veículo para o motorista, passe novamente o álcool gel, faça a limpeza da máquina 
de cartão, do bico de abastecimento e do reset da bomba. Cuidado no compartilhamento dos equipamentos de trabalho como regador e limpador 
de para-brisas.

• Caso o empregado apresente sintomas de gripe, principalmente febre ou dificuldade respiratória, o empregador deve orientá-lo a procurar 
imediatamente a rede pública de saúde, evitando contato físico com outras pessoas.

O Sinpospetro Rio Preto disponibilizou um telefone para atender via WhatsApp os frentistas de toda a base territorial. 

Dicas para você,  frentista, se proteger:

17 98200-0078

Sindalquim entrega 
mais 20 mil máscaras

O  S i n d a l q u i m 
(Sindicato dos 
Trabalhadores 

nas Indústrias 
da Fabricação do 
Álcool, Químicas 
e Farmacêuticas) 
finalizou a entrega 
das máscaras para 
trabalhadores das três 
categorias. 

Segundo João Pedro 
Alves Filho, presidente 
do sindicato, nesta 
segunda etapa foram 
entregues pouco mais 
de 20 mil máscaras – 
os trabalhadores das 
três categorias que o 
sindicato representa 
receberam duas 
máscaras cada um. 

O presidente que 
salienta que no primeiro semestre aconteceu a primeira etapa da 
entrega das máscaras em pleno auge da pandemia da Covid-19 no meio 
da campanha salarial do Etanol onde eles observaram a necessidade de 
fazer esta atividade. Na oportunidade foram entregue cerca de 25 mil 
máscaras. 

Centro de Benefícios 
amplia horários de setores

O   Centro de Benefícios 
ampliou o 
atendimento de todos 

os departamento e setores 
baseados na nova Deliberação 
do Comitê de Enfrentamento ao 
Coronavírus que ampliou para 
10 horas diárias o atendimento 
de diversos setores.

Segundo Selma Ferrassoli, 
presidente em exercício do 
Sincomerciários (Sindicato dos 
Empregados no Comércio), com 
excesso da Academia que não 
pode voltar a totalidade do seu 
funcionamento por conta da 
limitação de 10 horas os demais 
departamentos e setores volta a 
sua normalidade.

Secretaria – volta a funcionar no seu horário normal de segunda a sexta-feira das 8 às 19 
horas e aos sábados das 8 às 13 horas;

Jurídico – de terça à sexta-feira das 8 às 18 horas;

Dentistas – o departamento Odontológico de segunda a sexta-feira das 8 às 19 horas;
Salão de Beleza (Feminino e  Masculino) – de terça à sexta-feira das 8 às 19 horas e aos 

sábados das 8 às 18 horas;

Academia – única que não voltou a sua normalidade, mas agora pode funcionar 10 horas 
sendo 5 horas no período da manhã das 6 às 11 horas e 5 horas no período da tarde/noite das 16 
às 21 horas de segunda a sexta-feira e aos sábado funciona das 6 às 10 horas. 

Selma salienta que todos os cuidados e restrições para evitar a proliferação da Covid-19 
continuam sendo tomadas e de preferência os comerciários devem fazer um primeiro contato 
por telefone onde poderão ser feitos os agendamento e dúvidas podem ser tiradas. O telefone 
de atendimento é o 17 3214-7171.
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Salão de Beleza dos Moto -
ristas  amplia  atendimento

O Sindicato dos Motoristas de Rio Preto 
vai ampliar a partir da próxima quarta-
-feira (21) o horário de funcionamento 

do Salão de Beleza e Barbearia dos rodoviá-
rios. 
Segundo Daniel Rodrigues, presidente do 
sindicato, com a permissão feita pela Prefei-
tura por conta de uma nova Deliberação do 
Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus 
que autorizou a abertura de 10 horas diárias, a 
diretoria decidiu definir a abertura das 8 às 18 
horas. 
“Os agendamentos continuam sendo feitos da mesma forma apenas por telefone”, 
salientou o presidente.
O telefone do sindicato para agendamento é o 17 2137-9700. 
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